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Základní identifikované účely zpracování 

Výběrová řízení na zaměstnance 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů 

správce: Domov pro seniory Tovačov, p. o., Nádražní 94, 751 01 Tovačov, 581 731 152, info@dstovacov.cz, 7fwki22 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) 

1 účel zpracování VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA ZAMĚSTNANCE 

2 

právní základ zpracování podle čl. 6 

odst. 1: 

písm. b) GDPR 

písm. c) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt 

údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na 

žádost tohoto subjektu údajů. 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce 

vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování  
 

Plnění právní povinnosti dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

4 kategorie subjektů údajů Uchazeči o zaměstnání. 

5 kategorie osobních údajů 

 identifikační a adresní údaje – jméno, příjmení, titul, datum 

narození, adresa trvalého bydliště, 

 další nezbytné údaje dle požadavků na konkrétní pracovní místo 

(např. způsobilost k právním úkonům, odborná kvalifikace, 

bezúhonnost, zdravotní způsobilost, řidičské oprávnění atd.),   

 kontaktní údaje – telefon, e-mail 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 

nebo budou osobní údaje 

zpřístupněny, vč. příjemců ve 

třetích zemích nebo mezinárodních 

organizacích 

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám. 

7 

identifikace třetí země (mezinárodní 

organizace), které jsou případně 

předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 

osobních údajů do třetí země 

(mezinárodní organizaci) podle čl. 

49 odst. 1 druhého pododstavce 

GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 

jednotlivých kategorií údajů 
Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 

obecný popis technických a 

organizačních bezpečnostních 

opatření dle čl. 32 GDPR 

 

mailto:info@dstovacov.cz
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Pracovněprávní a mzdová agenda 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů 

správce: Domov pro seniory Tovačov, p. o., Nádražní 94, 751 01 Tovačov, 581 731 152, info@dstovacov.cz, 7fwki22 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) 

1 účel zpracování PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÁ AGENDA 

2 

právní základ zpracování podle čl. 6 

odst. 1: 

písm. b) GDPR 

písm. c) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt 

údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na 

žádost tohoto subjektu údajů. 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce 

vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování  

Plnění povinnosti zaměstnavatele dle: 

 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 dalších zvláštních zákonů. 

4 kategorie subjektů údajů Zaměstnanci. 

5 kategorie osobních údajů 

Údaje nezbytné pro zajištění plnění povinností zaměstnavatele či pro 

zajištění zákonných nároků zaměstnanců, zejména: 

 jméno, příjmení, všechna dřívější příjmení, datum a místo 

narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu, státní 

občanství, vzdělání, předchozí praxe, druh pobíraného důchodu, 

počet dětí (u žen), zdravotní znevýhodnění, zdravotní pojišťovna, 

 příjmení a jméno manžela/ky, název a adresa zaměstnavatele 

(pokud zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění a manžel/ka je 

zaměstnán/a), 

 jméno, příjmení a rodné číslo dítěte (pokud zaměstnanec uplatňuje 

zvýhodnění na vyživované  

 číslo bankovního účtu (po dohodě se zaměstnancem) 

 dítě, 

 další nezbytné údaje pro konkrétní pracovní místo.    

6 

kategorie příjemců, kterým byly 

nebo budou osobní údaje 

zpřístupněny, vč. příjemců ve 

třetích zemích nebo mezinárodních 

organizacích 

Osobní údaje zaměstnanců zpracovávané pro plnění povinností 

vyplývajících ze zvláštních právních předpisů jsou předávány orgánům 

finanční a sociální správy či jiným příslušným úřadům v případech, kdy tak 

ukládá zákon. 

7 

identifikace třetí země (mezinárodní 

organizace), které jsou případně 

předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 

osobních údajů do třetí země 

(mezinárodní organizaci) podle čl. 

49 odst. 1 druhého pododstavce 

GDPR 

- 

mailto:info@dstovacov.cz
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9 
plánované lhůty pro výmaz 

jednotlivých kategorií údajů 
Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 

obecný popis technických a 

organizačních bezpečnostních 

opatření dle čl. 32 GDPR 
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Evidence uchazečů o zaměstnání 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů 

správce: Domov pro seniory Tovačov, p. o., Nádražní 94, 751 01 Tovačov, 581 731 152, info@dstovacov.cz, 7fwki22 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) 

1 účel zpracování  EVIDENCE UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ 

2 

právní základ zpracování podle čl. 6 

odst. 1: 

písm. a) GDPR 

Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro 

jeden či více konkrétních účelů. 

3 právní titul pro zpracování  Souhlas subjektu údajů. 

4 kategorie subjektů údajů Uchazeči o zaměstnání 

5 kategorie osobních údajů 

Vyhlášená výběrová řízení: 

 jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, 

profesní životopis, 

 kontaktní údaje – telefon, e-mail 

Žádosti zaslané uchazeči: 

 dle uvážení uchazečů  

6 

kategorie příjemců, kterým byly 

nebo budou osobní údaje 

zpřístupněny, vč. příjemců ve 

třetích zemích nebo mezinárodních 

organizacích 

Osobní údaje nejsou předávány jiným příjemcům 

7 

identifikace třetí země (mezinárodní 

organizace), které jsou případně 

předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 

osobních údajů do třetí země 

(mezinárodní organizaci) podle čl. 

49 odst. 1 druhého pododstavce 

GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 

jednotlivých kategorií údajů 
max. 1 rok po zařazení do evidence  

10 

obecný popis technických a 

organizačních bezpečnostních 

opatření dle čl. 32 GDPR 

 

 

  

mailto:info@dstovacov.cz
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Evidence úrazů 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů 

správce: Domov pro seniory Tovačov, p. o., Nádražní 94, 751 01 Tovačov, 581 731 152, info@dstovacov.cz, 7fwki22 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) 

1 účel zpracování EVIDENCE ÚRAZŮ 

2 
právní základ zpracování podle čl. 6 

odst. 1 písm. c) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce 

vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování  

Plnění právní povinnosti dle: 

 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení 

a zasílání záznamu o úrazu. 

4 kategorie subjektů údajů 
Zaměstnanci postiženi úrazem, příp. zaměstnanci jiného zaměstnavatele 

nebo fyzické osoby dle § 12 zákona č. 309/2006 Sb. 

5 kategorie osobních údajů 
Zaměstnanci a ostatní osoby: 

 viz NV č. 201/2010 Sb.  

6 

kategorie příjemců, kterým byly 

nebo budou osobní údaje 

zpřístupněny, vč. příjemců ve 

třetích zemích nebo mezinárodních 

organizacích 

Zaměstnanci a ostatní osoby: 

 viz NV č. 201/2010 Sb. 

7 

identifikace třetí země (mezinárodní 

organizace), které jsou případně 

předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 

osobních údajů do třetí země 

(mezinárodní organizaci) podle čl. 

49 odst. 1 druhého pododstavce 

GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 

jednotlivých kategorií údajů 
Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 

obecný popis technických a 

organizačních bezpečnostních 

opatření dle čl. 32 GDPR 

 

 

. 

 

mailto:info@dstovacov.cz
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Smlouvy a objednávky služeb 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů 

správce: Domov pro seniory Tovačov, p. o., Nádražní 94, 751 01 Tovačov, 581 731 152, info@dstovacov.cz, 7fwki22 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) 

1 účel zpracování SMLOUVY A OBJEDNÁVKY SLUŽEB 

2 

právní základ zpracování podle čl. 6 

odst. 1: 

písm. b) GDPR 

písm. c) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt 

údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na 

žádost tohoto subjektu údajů. 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 

vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování Plnění smlouvy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

4 kategorie subjektů údajů Fyzické osoby dotčené příslušnou smlouvou: 

5 kategorie osobních údajů 

Fyzické osoby nepodnikající: 

 jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště 

(rodné číslo, pokud to ukládá zvláštní zákon), 

Fyzické osoby podnikající: 

 jméno, příjmení, IČO, adresa sídla, 

Fyzické osoby oprávněné jednat za právnickou osobu: 

 jméno, příjmení, 

Další údaje dle typu smlouvy (např.): 

 kontaktní údaje – telefon, e-mail, 

 bankovní spojení, číslo účtu. 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 

nebo budou osobní údaje 

zpřístupněny, vč. příjemců ve 

třetích zemích nebo mezinárodních 

organizacích 

Osobní údaje nejsou předávány či zpřístupňovány jiným osobám. 

7 

identifikace třetí země (mezinárodní 

organizace), které jsou případně 

předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 

osobních údajů do třetí země 

(mezinárodní organizaci) podle čl. 

49 odst. 1 druhého pododstavce 

GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 

jednotlivých kategorií údajů 
Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 

obecný popis technických a 

organizačních bezpečnostních 

opatření dle čl. 32 GDPR 

 

mailto:info@dstovacov.cz
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Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů 

správce: Domov pro seniory Tovačov, p. o., Nádražní 94, 751 01 Tovačov, 581 731 152, info@dstovacov.cz, 7fwki22 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) 

1 účel zpracování POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. 

2 

právní základ zpracování podle čl. 6 

odst. 1: 

písm. c) GDPR 

 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce 

vztahuje. 

 

3 právní titul pro zpracování  

Plnění právní povinnosti dle: 

 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

4 kategorie subjektů údajů Žadatelé, osobní údaje subjektů údajů souvisejících s dotazem  

5 kategorie osobních údajů 
 osobní údaje žadatele, osobní údaje osob, podléhající svobodnému 

přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb. 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 

nebo budou osobní údaje 

zpřístupněny, vč. příjemců ve 

třetích zemích nebo mezinárodních 

organizacích 

Žadatelé 

7 

identifikace třetí země (mezinárodní 

organizace), které jsou případně 

předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 

osobních údajů do třetí země 

(mezinárodní organizaci) podle čl. 

49 odst. 1 druhého pododstavce 

GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 

jednotlivých kategorií údajů 
Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 

obecný popis technických a 

organizačních bezpečnostních 

opatření dle čl. 32 GDPR 

 

. 

 

mailto:info@dstovacov.cz
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Projekty, žádosti o dotace 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů 

správce: Domov pro seniory Tovačov, p. o., Nádražní 94, 751 01 Tovačov, 581 731 152, info@dstovacov.cz, 7fwki22 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) 

1 účel zpracování PROJEKTY, ŽÁDOSTI O DOTACE 

2 

právní základ zpracování podle čl. 6 

odst. 1: 

písm. c) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 

vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování  

 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

 plnění právní povinnosti dle zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů 

4 kategorie subjektů údajů 

Osoba zastupující organizaci s uvedením právního důvodu zastoupení. 

Příp. další osoby dotčené projektem (dotací) dle charakteru a pravidel 

konkrétního projektu (dotace). 

5 kategorie osobních údajů 

 identifikátory fyzické osoby zastupující organizaci, 

 příp. nezbytné údaje dle charakteru a pravidel konkrétního 

projektu (dotace). 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 

nebo budou osobní údaje 

zpřístupněny, vč. příjemců ve 

třetích zemích nebo mezinárodních 

organizacích 

Poskytovatel dotace (správce programu). 

7 

identifikace třetí země (mezinárodní 

organizace), které jsou případně 

předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 

osobních údajů do třetí země 

(mezinárodní organizaci) podle čl. 

49 odst. 1 druhého pododstavce 

GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 

jednotlivých kategorií údajů 

Dle Spisového a skartačního řádu nebo po dobu udržitelnosti projektu 

stanovenou správcem programu.  

10 

obecný popis technických a 

organizačních bezpečnostních 

opatření dle čl. 32 GDPR 

 

. 
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Vedení účetnictví příspěvkové organizace 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů 

správce: Domov pro seniory Tovačov, p. o., Nádražní 94, 751 01 Tovačov, 581 731 152, info@dstovacov.cz, 7fwki22 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) 

1 účel zpracování VEDENÍ ÚČETNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

2 
právní základ zpracování podle čl. 6 

odst. 1 písm. c) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 

vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování  Plnění právní povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

4 kategorie subjektů údajů Fyzické osoby dotčené příslušnou finanční operací. 

5 kategorie osobních údajů 

Fyzické osoby nepodnikající: 

 jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště 

(rodné číslo, pokud to ukládá zvláštní zákon), 

Fyzické osoby podnikající: 

 jméno, příjmení, IČO, adresa sídla, 

Fyzické osoby oprávněné jednat za právnickou osobu: 

 jméno, příjmení, 

Údaje společné pro všechny kategorie osob: 

 kontaktní údaje – telefon, e-mail, 

 bankovní spojení, číslo účtu. 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 

nebo budou osobní údaje 

zpřístupněny, vč. příjemců ve 

třetích zemích nebo mezinárodních 

organizacích 

Osoby, úřadu či instituce v případech, kdy tak ukládá zákon.  

7 

identifikace třetí země (mezinárodní 

organizace), které jsou případně 

předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 

osobních údajů do třetí země 

(mezinárodní organizaci) podle čl. 

49 odst. 1 druhého pododstavce 

GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 

jednotlivých kategorií údajů 
Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 

obecný popis technických a 

organizačních bezpečnostních 

opatření dle čl. 32 GDPR 
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Ochrana majetku a osob 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů 

správce: Domov pro seniory Tovačov, p. o., Nádražní 94, 751 01 Tovačov, 581 731 152, info@dstovacov.cz, 7fwki22 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) 

1 účel zpracování OCHRANA MAJETKU A OSOB 

2 

právní základ zpracování podle čl. 6 

odst. 1: 

 písm. f) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce 

či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy 

nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních 

údajů, zejména pokud je subjektem dítě. 

3 právní titul pro zpracování  Oprávněný zájem organizace. 

4 kategorie subjektů údajů Fyzické osoby pohybující se ve sledovaných prostorech. 

5 kategorie osobních údajů Kamerový systém.  

6 

kategorie příjemců, kterým byly 

nebo budou osobní údaje 

zpřístupněny, vč. příjemců ve 

třetích zemích nebo mezinárodních 

organizacích 

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám a výjimkou orgánů činných 

v trestním řízení. 

7 

identifikace třetí země (mezinárodní 

organizace), které jsou případně 

předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 

osobních údajů do třetí země 

(mezinárodní organizaci) podle čl. 

49 odst. 1 druhého pododstavce 

GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 

jednotlivých kategorií údajů 
max. 7 kalendářních dní 

10 

obecný popis technických a 

organizačních bezpečnostních 

opatření dle čl. 32 GDPR 

 

. 
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Prezentace příspěvkové organizace 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů 

správce: Domov pro seniory Tovačov, p. o., Nádražní 94, 751 01 Tovačov, 581 731 152, info@dstovacov.cz, 7fwki22 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) 

1 účel zpracování PREZENTACE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

2 
právní základ zpracování podle čl. 6 

odst. 1 písm. a) GDPR 

Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro 

jeden či více konkrétních účelů. 

3 právní titul pro zpracování  Souhlas se zpracováním osobních údajů. 

4 kategorie subjektů údajů Fyzická osoba. 

5 kategorie osobních údajů Fotografie a jiné (audio-video) záznamy. 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 

nebo budou osobní údaje 

zpřístupněny, vč. příjemců ve 

třetích zemích nebo mezinárodních 

organizacích 

Široká veřejnost. 

7 

identifikace třetí země (mezinárodní 

organizace), které jsou případně 

předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 

osobních údajů do třetí země 

(mezinárodní organizaci) podle čl. 

49 odst. 1 druhého pododstavce 

GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 

jednotlivých kategorií údajů 
Dle uděleného souhlasu. 

10 

obecný popis technických a 

organizačních bezpečnostních 

opatření dle čl. 32 GDPR 

 

 

. 
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Žádosti o poskytnutí sociální služby 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů 

správce: Domov pro seniory Tovačov, p. o., Nádražní 94, 751 01 Tovačov, 581 731 152, info@dstovacov.cz, 7fwki22 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) 

1 účel zpracování ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

2 

právní základ zpracování podle čl. 6 

odst. 1: 

písm. b) GDPR 

písm. c) GDPR 

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je 

subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením 

smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 

vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování  
Žádost subjektu údajů o poskytnutí sociální služby. 

Plnění právní povinnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

4 kategorie subjektů údajů Žadatel o poskytnutí sociální služby. 

5 kategorie osobních údajů 

 identifikační, adresní a další údaje nezbytné pro posouzení žádosti 

o poskytnutí služby, 

 u žádostí o poskytnutí pobytové služby povinně posudek 

registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné 

praktické lékařství o zdravotním stavu žadatele, 

 kontaktní údaje na rodinné příslušníky žadatele o službu. 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 

nebo budou osobní údaje 

zpřístupněny, vč. příjemců ve 

třetích zemích nebo mezinárodních 

organizacích 

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám.  

7 

identifikace třetí země (mezinárodní 

organizace), které jsou případně 

předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 

osobních údajů do třetí země 

(mezinárodní organizaci) podle čl. 

49 odst. 1 druhého pododstavce 

GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 

jednotlivých kategorií údajů 
Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 

obecný popis technických a 

organizačních bezpečnostních 

opatření dle čl. 32 GDPR 
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.Poskytování sociální služby 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů 

správce: Domov pro seniory Tovačov, p. o., Nádražní 94, 751 01 Tovačov, 581 731 152, info@dstovacov.cz, 7fwki22 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) 

1 účel zpracování POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

2 

právní základ zpracování podle čl. 6 

odst. 1: 

písm. b) GDPR 

písm. c) GDPR 

 

čl. 9 odst. 2: 

písm. b) 

 

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt 

údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na 

žádost tohoto subjektu údajů. 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 

vztahuje. 

Zpracování je nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv 

správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva a práva v oblasti 

sociálního zabezpečení a sociální ochrany, pokud je povoleno právem Unie 

nebo členského státu nebo kolektivní dohodou podle práva členského státu, 

v němž se stanoví vhodné záruky týkající se základních práv a zájmů 

subjektu údajů. 

3 právní titul pro zpracování  

Smlouva o poskytnutí sociální služby podle ustanovení § 91 zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Plnění právní povinnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

4 kategorie subjektů údajů Uživatelé sociálních služeb. 

5 kategorie osobních údajů 

Identifikační a adresní údaje, zvláštní kategorie osobních údajů, popisné 

údaje, údaje o jiných osobách a další rozhodné údaje nezbytné pro 

poskytnutí konkrétní sociální služby (dle charakteru poskytované sociální 

služby). 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 

nebo budou osobní údaje 

zpřístupněny, vč. příjemců ve 

třetích zemích nebo mezinárodních 

organizacích 

Osobní údaje uživatelů jsou předávány či zpřístupňovány pouze osobám, 

orgánům či institucím, kterým takové právo plyne ze zvláštního zákona. 

7 

identifikace třetí země (mezinárodní 

organizace), které jsou případně 

předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 

osobních údajů do třetí země 

(mezinárodní organizaci) podle čl. 

49 odst. 1 druhého pododstavce 

GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 

jednotlivých kategorií údajů 
Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 

obecný popis technických a 

organizačních bezpečnostních 

opatření dle čl. 32 GDPR 
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Poskytování ošetřovatelské péče 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů 

správce: Domov pro seniory Tovačov, p. o., Nádražní 94, 751 01 Tovačov, 581 731 152, info@dstovacov.cz, 7fwki22 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) 

1 účel zpracování POSKYTOVÁNÍ OŠEŘOVATELSKÉ PÉČE 

2 

právní základ zpracování podle čl. 6 

odst. 1: 

písm. b) GDPR 

písm. c) GDPR 

čl. 9 odst. 2: 

písm. b) GDPR 

 

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt 

údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na 

žádost tohoto subjektu údajů. 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 

vztahuje. 

Zpracování je nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv 

správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva a práva v oblasti 

sociálního zabezpečení a sociální ochrany, pokud je povoleno právem Unie 

nebo členského státu nebo kolektivní dohodou podle práva členského státu, 

v němž se stanoví vhodné záruky týkající se základních práv a zájmů 

subjektu údajů. 

3 právní titul pro zpracování  

Smlouva o poskytnutí sociální služby podle ust. § 91 zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách. 

Plnění právní povinnosti dle zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních 

službách. 

4 kategorie subjektů údajů Uživatelé pobytových sociálních služeb. 

5 kategorie osobních údajů 

Identifikační a adresní údaje, zvláštní kategorie osobních údajů, popisné 

údaje, údaje o jiných osobách a další rozhodné údaje nezbytné pro 

poskytnutí ošetřovatelské péče. 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 

nebo budou osobní údaje 

zpřístupněny, vč. příjemců ve 

třetích zemích nebo mezinárodních 

organizacích 

Osobní údaje uživatelů jsou předávány či zpřístupňovány pouze osobám, 

orgánům či institucím, kterým takové právo plyne ze zvláštního zákona. 

7 

identifikace třetí země (mezinárodní 

organizace), které jsou případně 

předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 

osobních údajů do třetí země 

(mezinárodní organizaci) podle čl. 

49 odst. 1 druhého pododstavce 

GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 

jednotlivých kategorií údajů 
Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 

obecný popis technických a 

organizačních bezpečnostních 

opatření dle čl. 32 GDPR 
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Zajištění zdravotní péče 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

správce: Domov pro seniory Tovačov, p. o., Nádražní 94, 751 01 Tovačov, 581 731 152, info@dstovacov.cz, 7fwki22 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) 

1 účel zpracování 
ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE 

 

2 

právní základ zpracování podle: čl. 

6 odst. 1 písm. c) GDPR 

čl. 9 odst. 2 písm. h) GDPR 

 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 

vztahuje. 

Zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, 

pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky, 

poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo řízení systémů a 

služeb zdravotní nebo sociální péče na základě práva Unie nebo členského 

státu nebo podle smlouvy se zdravotnickým pracovníkem. 

3 právní titul pro zpracování  

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách) 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

4 kategorie subjektů údajů 

 pacienti, 

 zdravotničtí pracovníci prováděcí záznam do zdravotnické 

dokumentace, 

 třetí osoby (např. předci, sourozenci, potomci pacientů atd.). 

 

5 kategorie osobních údajů 

 jméno, popř. jména, příjmení pacienta, datum narození, rodné 

číslo pacienta (přidělené číslo pojištěnce, není-li tímto číslem 

rodné číslo pacienta), 

 kód zdravotní pojišťovny, 

 pohlaví pacienta, 

 adresa místa trvalého pobytu pacienta nebo jiná kontaktní adresa, 

je-li odlišná od adresy místa trvalého pobytu; jde-li o cizince, 

adresa místa pobytu na území ČR, a nemá-Ii ji, adresu bydliště 

v cizině, 

 telefonní či e-mailový kontakt (u hospitalizovaných pacientů), 

 jméno, popř. jména, příjmení a podpis zdravotnického 

pracovníka, který provedl zápis do zdravotnické dokumentace, 

 informace o zdravotním stavu pacienta, o průběhu a výsledku 

poskytovaných zdravotních služeb a o dalších významných 

okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s 

postupem při poskytování zdravotních služeb, 

 anamnestické údaje, 

 informace o tom, zda jde o pacienta s omezenou svéprávností tak, 
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že není způsobilý posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popř. 

důsledky jejich poskytnutí, 

 údaje vztahující se k úmrtí pacienta, 

 další údaje dle zvláštních právních předpisů. 

 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 

nebo budou osobní údaje 

zpřístupněny, vč. příjemců ve 

třetích zemích nebo mezinárodních 

organizacích 

 jiným orgánům či institucím v případech, kdy tak ukládá zákon 

(příslušní praktičtí lékaři, Ústav zdravotnických informací a 

statistiky ČR, jiní poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb, 

orgány sociálně-právní ochrany dětí, Krajský úřad …………….., 

lékařská komora atd.), 

 smluvním poskytovatelům zdravotních služeb (např. laboratoře), 

 dalším osobám vyjmenovaným v § 65 zákona o zdravotních 

službách za podmínek stanovených v tomto paragrafu. 

 

7 

identifikace třetí země (mezinárodní 

organizace), které jsou případně 

předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 

osobních údajů do třetí země 

(mezinárodní organizaci) podle čl. 

49 odst. 1 druhého pododstavce 

GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 

jednotlivých kategorií údajů 
Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 

obecný popis technických a 

organizačních bezpečnostních 

opatření dle čl. 32 GDPR 
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Vyúčtování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

správce: Domov pro seniory Tovačov, p. o., Nádražní 94, 751 01 Tovačov, 581 731 152, info@dstovacov.cz, 7fwki22 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) 

1 účel zpracování 

VYÚČTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE ZDRAVOTNÍM 

POJIŠŤOVNÁM 

 

2 

právní základ zpracování podle: čl. 

6 odst. 1 písm. c) GDPR 

čl. 9 odst. 2 písm. h) GDPR 

 

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 

vztahuje. 

Zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, 

pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky, 

poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo řízení systémů a 

služeb zdravotní nebo sociální péče na základě práva Unie nebo členského 

státu nebo podle smlouvy se zdravotnickým pracovníkem. 

3 právní titul pro zpracování  

 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 

 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách) 

 

4 kategorie subjektů údajů 
Pacienti 

 

5 kategorie osobních údajů 

 jméno, příjmení, 

 číslo pojištěnce (rodné číslo), 

 adresa bydliště, 

 informace o zdravotním stavu: 

 provedené výkony (ambulance a dispenzární péče), 

 diagnóza (hospitalizovaní pacienti). 

 označení zdravotní pojišťovny.  

 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 

nebo budou osobní údaje 

zpřístupněny, vč. příjemců ve 

třetích zemích nebo mezinárodních 

organizacích 

 příslušná zdravotní pojišťovna 

 

7 

identifikace třetí země (mezinárodní 

organizace), které jsou případně 

předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 

osobních údajů do třetí země 

(mezinárodní organizaci) podle čl. 

49 odst. 1 druhého pododstavce 

GDPR 

- 

mailto:info@dstovacov.cz
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9 
plánované lhůty pro výmaz 

jednotlivých kategorií údajů 
Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 

obecný popis technických a 

organizačních bezpečnostních 

opatření dle čl. 32 GDPR 
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Sponzoring 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

správce: Domov pro seniory Tovačov, p. o., Nádražní 94, 751 01 Tovačov, 581 731 152, info@dstovacov.cz, 7fwki22 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) 

1 účel zpracování 
SPONZORING 

 

2 

právní základ zpracování podle čl. 6 

odst. 1: 

písm. b) GDPR 

písm. c) GDPR  

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt 

údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na 

žádost tohoto subjektu údajů. 

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce 

vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování  Plnění smlouvy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

4 kategorie subjektů údajů 
Sponzoři – fyzické osoby. 

5 kategorie osobních údajů 
Jméno a příjmení, adresa bydliště, 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 

nebo budou osobní údaje 

zpřístupněny, vč. příjemců ve 

třetích zemích nebo mezinárodních 

organizacích 

- 

7 

identifikace třetí země (mezinárodní 

organizace), které jsou případně 

předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 

osobních údajů do třetí země 

(mezinárodní organizaci) podle čl. 

49 odst. 1 druhého pododstavce 

GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 

jednotlivých kategorií údajů 
Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 

obecný popis technických a 

organizačních bezpečnostních 

opatření dle čl. 32 GDPR 

 

. 
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Řešení nároků fyzických osob uplatněných u zdravotnického zařízení / řešení 

nároků zdravotnického zařízení vůči fyzickým osobám 

Záznam o činnostech zpracování 
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

správce: Domov pro seniory Tovačov, p. o., Nádražní 94, 751 01 Tovačov, 581 731 152, info@dstovacov.cz, 7fwki22 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: (titul, jméno, příjmení, telefon, mobil, e-mail) 

1 účel zpracování 

ŘEŠENÍ NÁROKŮ FYZICKÝCH OSOB UPLATNĚNÝCH 

U ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ / ŘEŠENÍ NÁROKŮ 

ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ VŮČI FYZICKÝM OSOBÁM 

 

2 

právní základ zpracování podle čl. 6 

odst. 1: 

písm. c) GDPR  

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce 

vztahuje. 

3 právní titul pro zpracování  

občanský zákoník, zákon o poskytování zdravotních služeb, zákoníku 

práce, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích, zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 

řád, zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 

4 kategorie subjektů údajů 

 kategorie subjektů údajů (závisí dle konkrétního případu): 

 pacienti, 

 rodinní příslušníci pacientů, 

 návštěvy, 

 zaměstnanci, 

 příp. další, konkrétní žádostí či stížností dotčené osoby. 

5 kategorie osobních údajů 

 identifikační údaje: 

 jméno, příjmení, 

 datum narození, 

 adresa bydliště. 

 další údaje v závislosti na konkrétním případě, zejména: 

 číslo pojištěnce (rodné číslo), 

 zdravotní pojišťovna, 

 údaje o zdravotním stavu, 

 bankovní spojení. 

 

6 

kategorie příjemců, kterým byly 

nebo budou osobní údaje 

zpřístupněny, vč. příjemců ve 

třetích zemích nebo mezinárodních 

organizacích 

 smluvnímu pojistiteli nemocnice, 

 dalším subjektům v případech, kdy tak ukládá zákon nebo pokud 

taková povinnost plyne ze smlouvy (příslušné soudy ČR, Policie 

ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Krajský úřad Olomouckého 

kraje, lékařská komora, orgány sociální správy, další právnické 

osoby). 
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7 

identifikace třetí země (mezinárodní 

organizace), které jsou případně 

předány osobní údaje  

- 

8 

vhodné záruky v případě předání 

osobních údajů do třetí země 

(mezinárodní organizaci) podle čl. 

49 odst. 1 druhého pododstavce 

GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 

jednotlivých kategorií údajů 
Dle Spisového a skartačního řádu.  

10 

obecný popis technických a 

organizačních bezpečnostních 

opatření dle čl. 32 GDPR 

 

 

 


